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EXPLANATORY MEMORANDUM

1) CONTEXT OF THE PROPOSAL

In its Communication of 15 November 2001 on a Common Policy on Illegal Immigration the 
Commission pointed out that return policy is an integral and crucial part of the fight against 
illegal immigration. Return policy needs to be based on three elements: common principles, 
common standards and common measures. The Green Paper on a Community Return Policy of 
10 April 2002 elaborated in more detail on the issue of return as an integral part of a 
comprehensive Community Immigration and Asylum Policy. It highlighted the need for 
approximation and improved co-operation on return among Member States and put on the 
table a number of possible elements for a future legislative proposal on common standards in 
order to trigger a broad debate among relevant stakeholders.

The ensuing Commission Communication on a Community Return Policy on Illegal Residents 
of 14 October 2002 took into account the results of this public consultation process and 
sketched a concrete programme for further action, putting particular emphasis on a holistic 
approach. It made clear that “…for Community action for return to be fully effective, it must 
fit smoothly into a genuine management of migration issues, requiring crystal-clear 
consolidation of legal immigration channels and of the situation of legal immigrants, an 
effective and generous asylum system based on rapid procedures offering access to true 
protection for those needing it and enhanced dialogue with third countries which will 
increasingly be invited to be partners in dealing with migration.” Based on this 
Communication, the Council adopted its Return Action Programme of 28 November 2002 in 
which it called for improved operational co-operation among Member States, intensified co-
operation with third countries and the establishment of common standards with the aim of 
facilitating operational return.

Finally “The Hague Programme”, adopted by the 4/5 November 2004 Brussels European 
Council, resumed this issue and expressly asked for the establishment of common standards for 
persons to be returned in a humane manner and with full respect for their human rights and 
dignity. It called for the submission of a Commission proposal in early 2005.

The objective of this proposal is to respond to this call and to provide for clear, transparent and 
fair common rules concerning return, removal, use of coercive measures, temporary custody 
and re-entry, which take into full account the respect for human rights and fundamental 
freedoms of the persons concerned.

Co-operation among Member States is likely to be successful if it is based on a common 
understanding on key issues. Consequently common standards should be set in order to 
facilitate the work of the authorities involved and to allow enhanced co-operation among 
Member States. In the long term such standards will provide the ground for adequate and 
similar treatment of illegally staying third-country nationals, regardless of the Member State 
which carries out the return procedure.
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1 An exhaustive list of these measures is given in the Commission Staff Working Paper “Annual report 
on the development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of human 
beings, external borders, and the return of illegal residents” of 25.10.2004 - SEC(2004) 1349.

Existing provisions in the area of the proposal•

Manifold legislative and non-legislative measures have been adopted as a concrete follow-up of 
the November 2002 Action Plan on Return1. In the context of cooperation in the field of 
return, Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance in cases of transit 
for the purposes of removal by air and Council Decision 2004/573/EC of 29 April 2004 on the 
organisation of joint flights for removals represent first important legal milestones.

Directive 2001/40/EC on mutual recognition of decisions on the expulsion of third-country 
nationals in combination with Council Decision 2004/191/EC setting out the criteria and 
practical arrangements for the compensation of the financial imbalances provides for a legal 
frame for mutual recognition of expulsion decisions.

Regarding the financial dimension of return, the Commission has proposed the establishment of 
a European Return Fund for the period 2008-2013 as part of the general programme:
“Solidarity and Management of Migration Flows” - COM(2005) 123, 6.4.2005. Preparatory 
actions for 2005-2007 will help phase in this planned financial instrument.

2) CONSULTATION OF INTERESTED PARTIES AND IMPACT 
ASSESSMENT

The 2002 Green Paper on a Community Return Policy - COM(2002) 175 - triggered a broad 
discussion process, including a public hearing attended by over 200 people at which some 
thirty experts spoke. The hearing provided all relevant stakeholders with an opportunity to 
express their views and opinions on the issues covered by the present proposal. On the basis of 
the ideas set out in the Green Paper, the present practices of return policies and options for a 
future common EU policy on the return of illegally staying third-country nationals were 
discussed. The hearing allowed an open exchange of views between representatives of the 
European institutions, Member States, candidate countries, countries of origin and transit of 
illegal migratory movements, other countries of destination, international organisations, 
regional and municipal authorities, non-governmental organisations and academic institutions.
The written contributions made in this consultation process were made publicly available 
through the internet.

In addition, in the second half of 2004, Member States experts active in the field of return were 
consulted on a preliminary draft of a Directive on return procedures.

3) LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL

Summary of the proposed action•

An effective return policy is a necessary component of a well managed and credible policy on 
migration. Clear, transparent and fair rules have to be agreed which take into account this 
need, whilst respecting the human rights and fundamental freedoms of the person concerned.
The present proposal seeks to achieve these aims as follows:
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1. Establishing a rule that illegal stay should be ended through a fair and transparent 
procedure.

2. Promoting the principle of voluntary return by establishing a general rule that a 
"period for departure" should normally be granted.

3. Establishing – as a general principle – a harmonised two-step procedure: involving a 
return decision as a first step and – if necessary – the issuing of a removal order as a 
second step, thus aligning to a certain extent the currently divergent Member States 
systems.

4. Addressing the situation of persons who are staying illegally but who cannot (as yet) 
be removed.

5. Providing for a minimum set of procedural safeguards.

6. Limiting the use of coercive measures, binding it to the principle of proportionality 
and establishing minimum safeguards for the conduct of forced return.

7. Giving a European dimension to the effects of national return measures by establishing 
a re-entry ban valid throughout the EU.

8. Rewarding good compliance (including an option to withdraw any re-entry ban) and 
penalising non-compliance (including an option to extend any re-entry ban).

9. Protecting the interests of the state in cases of serious threat to national and public 
security (including an option to extend any re-entry ban).

10. Limiting the use of temporary custody and binding it to the principle of 
proportionality.

11. Establishing minimum safeguards for the conduct of temporary custody.

12. Addressing situations where a third-country national who is the subject of a removal
order or return decision issued by a Member State is apprehended in the territory of 
another Member State

Consideration was given to whether the issue of expulsion/removal for reasons of national 
and public security should be addressed within the context of the present proposal, in 
particular with respect to the expulsion of presumed terrorists. The proposal does not contain 
an express provision on this issue for three reasons:

All EC Directives adopted in the field of asylum and immigration already contain “public –
order” clauses which allow Member States to withdraw residence permits and to expel third-
country nationals who constitute a threat to public policy or public security. The 
Commission, in its “post-September 11” working document COM(2001) 743 of 5 
December 2001 concluded that, “It appears that a scrupulous application of these clauses 
is a more appropriate way of enhancing security than to substantially change the different 
Proposals at stake.”
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It may not always be in the interest of the State to expel a suspected terrorist. It may –
sometimes be preferable to bring criminal charges against such person or to keep him under 
surveillance in a Member State rather than to expel him to a third country.

Even if there was a case for further harmonizing the issue of “expulsion for reasons of –
public order/security”, such harmonization should not be proposed within the context of a 
Directive dealing with the ending of illegal stay/return, but rather within the context of the 
Directives regulating the conditions of entry and stay - and ending - of legal residence/stay.

However, once the legal stay of a third country national has been ended for reasons of public 
order, this person becomes a third country national staying illegally in the territory of a 
Member State for the purposes of the present directive and the provisions of this directive will 
be applied to this person.

Legal basis•

Article 63(3) b of the Treaty.

Fundamental rights•

This proposal was made subject of an in-depth scrutiny to make sure that its provisions are 
fully compatibility with fundamental rights as general principles of Community law as well as 
international law, including refugee protection and human rights obligations derived from the 
European Convention of Human Rights. As a result, a particular emphasis was put on the 
provisions dealing with procedural safeguards, family unity, temporary custody and coercive 
measures.

Subsidiarity principle•

The subsidiarity principle applies as the proposal does not fall under the exclusive competence 
of the Community. The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the 
Member States for the following reasons:

The objective of this proposal is to provide for common rules on return, removal, the use of 
coercive measures, temporary custody and re-entry. These common rules, which aim to assure 
adequate and similar treatment of illegal residents throughout the EU, regardless of the 
Member State where they are apprehended, can only be agreed at Community level.

Community rules are in particular indispensable for addressing cases in which a third country 
national who is already subject of a return decision, removal order and/or re-entry ban issued 
by one Member State, is apprehended in another Member State or tries to enter another 
Member State.

The “Hague Programme” expressly calls for the submission of this Commission proposal. This 
request is evidence of Member States’ recognition that they themselves cannot satisfactorily 
achieve the aim of an effective European return policy and that the EU is in a better position to 
do so.
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Proportionality principle•

The proposal complies with the proportionality principle for the following reasons:

The proposed Directive lays down general principles but leaves it to the Member States to 
which it is addressed to choose the most appropriate form and methods for giving effect to 
these principles in their respective national legal systems and general context.

The proposal aims to support effective national removal efforts and to avoid duplication of 
national efforts. It should thus - once adopted - lead to a reduction of the overall administrative 
burden of the authorities charged with its application.

Choice of instruments•

Proposed instrument: Directive.

It was necessary to choose a binding legal instrument which can easily be incorporated into the 
diverging national systems. A regulation would have been too rigid, whilst an act of soft-law 
(such as a recommendation) would have lacked the necessary binding legal force.

Participation in the legal instrument•

The legal basis for this proposal is to be found in Title IV of the EC Treaty. It constitutes - to 
the extent that it applies to third country nationals who do not fulfil or who no longer fulfil the 
conditions of entry in accordance with the Convention Implementing the Schengen Agreement - 
a development of the Schengen acquis which must be proposed and adopted in compliance 
with the Protocols annexed to the Amsterdam Treaty on the position of the United Kingdom 
and Ireland and on the position of Denmark and the Protocol integrating the Schengen acquis 
into the framework of the European Union. In accordance with the respective agreements with 
Iceland and Norway as well as with Switzerland, it constitutes – to the extent mentioned above 
– a development of provisions of the Schengen acquis.

4) ADDITIONAL INFORMATION

Detailed explanation of the proposal•

The following explanations focus on the most critical aspects of the proposal. More detailed 
comments are attached in the annex.

Chapter I

The starting point for the applicability of the proposed Directive is "illegal stay". The proposal 
aims - as a measure on illegal immigration based on Article 63(3)(b) of the Treaty - to establish 
a horizontal set of rules, applicable to any illegally staying third-country national, whatever the 
reason of the illegality of the stay (e.g. expiry of a visa, expiry of a residence permit, revocation 
or withdrawal of a residence permit, negative final decision on an asylum application, 
withdrawal of refugee status, illegal entrance) This proposal for a Directive does not address 
the reasons or procedures for ending legal residence.



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 8 RO

Chapter II

The proposal provides for a two-step procedure, leading to the ending of illegal stay. A return 
decision must be issued to any third-country national staying illegally. Priority must be given to 
voluntary return. If the third-country national concerned does not return voluntarily, Member 
States shall execute the obligation to return by means of a removal order. In [advance] 
consultations, many Member States expressed concern that the two-step procedure could lead 
to procedural delays. In response to this concern, the proposal expressly clarifies that Member 
States are free to issue both the return decision and the removal order within one act or 
decision. The substantive provisions of this chapter, in particular concerning protection against 
removal and the possibility for voluntary return will have to be respected by Member States, 
notwithstanding their choice of whether to issue the return decision and removal order as two 
separate or one joint act or decision.

The proposal provides for the introduction of a "re-entry ban", preventing re-entry into the 
territory of all the Member States, to accompany removal orders. This "Europeanisation" of 
the effects of national return measures is intended to have preventative effects and to foster the 
credibility of a truly European return policy. The length of the re-entry ban will be determined 
with due consideration of all relevant circumstances of the individual case. Normally, the ban 
should not exceed 5 years. Only in cases of serious threat to public policy or public security, 
may the re-entry ban be issued for a longer period.

Chapter III

The proposal provides for a right to an effective judicial remedy against return decisions and 
removal orders. The judicial remedy shall either have suspensive effect or comprise the right of 
the third country national to apply for the suspension of the enforcement of the return decision 
or removal order in which case the return decision or removal order shall be postponed until it 
is confirmed or is no longer subject to a remedy which has suspensive effects.

Chapter IV

This chapter seeks to limit the use of temporary custody and to bind it to the principle of 
proportionality. Temporary custody shall only be used if this is necessary to prevent the risk of 
absconding and if the application of less coercive measures is not sufficient. The reasons for 
maintaining a person in temporary custody must be regularly reviewed by a judicial authority.
Maximum time limits shall ensure that temporary custody cannot be unduly extended. This 
harmonisation of national rules on temporary custody is also aimed at preventing secondary 
movements between Member States of illegally staying persons subject to measures under this 
Directive.

Chapter V

This chapter provides for a flexible set of rules, applicable if a third-country national who is the 
subject of a removal order or return decision issued in a Member State ("the first Member 
State") is apprehended in the territory of another Member State ("the second Member State").
Member States may select different options, depending on the circumstances of the particular 
case.
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On the one hand, the second Member State may recognise the return decision or removal order 
issued by the first Member State. The financial compensation mechanism agreed upon in 
Decision 2004/191/EC is made applicable to these cases.

Alternatively, a second Member State may ask the first Member State to take back an illegally 
staying third-country national or decide to launch a new/autonomous return procedure under 
its national legislation.

Link to the Schengen Information System:

Information sharing with other Member States will be vital for the effective and swift 
implementation of the provisions contained in this proposal. Member States need to have rapid 
access to information on return decisions, removal orders and re-entry bans issued by other 
Member States. This information sharing will take place in accordance with the rules 
concerning the establishment, operation and use of the Second Generation Schengen 
Information System (SIS II).
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2 JO C […], p. […].

2005/0167 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru 
repatrierea resortisanţilor ţărilor terţe în regim de şedere ilegală

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 63 alineatul 
(3) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Bruxelles din 4 - 5 noiembrie 2004 a recomandat instituirea 
unei politici eficiente de returnare şi repatriere, bazată pe norme comune, pentru ca 
persoanele în cauză să fie repatriate într-o manieră umană şi cu respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale şi a demnităţii lor; 

(2) trebuie stabilite norme clare, transparente şi echitabile pentru garantarea unei politici 
eficiente de returnare, considerată drept element indispensabil al unei politici bine 
gestionate în domeniul migraţiei; 

(3) prezenta directivă ar trebui să instituie un ansamblu de norme orizontale, aplicabile 
tuturor resortisanţilor ţărilor terţe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile 
de şedere într-un stat membru; 

(4) statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a pune capăt şederii ilegale 
printr-o procedură transparentă şi echitabilă;

(5) ca principiu general, ar trebui aplicată o procedură armonizată în două etape, prima 
fiind reprezentată de decizia de returnare, iar, dacă este cazul, a doua fiind reprezentată
de decizia de îndepărtare. Totuşi, pentru a evita eventuale întârzieri procedurale, statele 
membre ar trebui să poată lua decizia de returnare şi decizia de îndepărtare sub forma 
unui singur act sau a unei singure decizii;

(6) în cazul în care nu există nici o temere că scopul unei decizii de returnare este 
compromis, returnarea voluntară ar trebui să prevaleze în raport cu returnarea forţată, 
impunându-se prevederea, în acest sens, a unei perioade de plecare deliberată;
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3 JO L 31, 6.2.2003, p. 18.
4 JO L 261, 6.8.2004. p. 28.
5 JO L 149, 2.6.2001, p. 34.
6 JO L 60, 27.2.2004, p. 55.

(7) trebuie instituit un ansamblu comun de garanţii juridice minime, aplicabile deciziilor de 
returnare şi de îndepărtare, în vederea garantării unei protecţii eficiente a intereselor 
persoanelor în cauză;

(8) ar trebui abordată situaţia persoanelor în regim de şedere ilegală, dar care nu pot face 
(încă) obiectul unei îndepărtări. Trebuie instituite o serie de standarde minime aplicabile 
condiţiilor de şedere a acestor persoane, prin raportare la dispoziţiile Directivei 
2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind standardele minime pentru 
primirea solicitanţilor de azil în statele membre3;

(9) utilizarea măsurilor coercitive ar trebui subordonată în mod clar respectării principiului 
proporţionalităţii, iar o serie de garanţii minime ar trebui instituite pentru procedura de 
returnare forţată, având în vedere Decizia 2004/573/CE a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a două
sau mai multe state membre a resortisanţilor ţărilor terţe care fac obiectul măsurilor 
individuale de expulzare4;

(10) consecinţelor măsurilor naţionale de returnare ar trebui să li se confere o dimensiune 
europeană prin instaurarea unei interdicţii de readmisie prin care să se interzică orice 
readmisie pe teritoriul ansamblului statelor membre.

Durata interdicţiei de readmisie ar trebui fixată ţinând cont, în mod adecvat, de toate 
circumstanţele specifice fiecărui caz şi nu ar trebui, în mod normal, să fie mai mare de 
5 ani. În cazul unei grave ameninţări la adresa ordinii publice sau a siguranţei na
ţionale, statele membre ar trebui să poată emite o interdicţie de readmisie de o durată
mai lungă;

(11) măsura de reţinere temporară ar trebui să facă obiectul unei utilizări limitate şi ar trebui 
să respecte principiul proporţionalităţii. Nu ar trebui să se recurgă la reţinerea temporar
ă decât în cazul în care aceasta este necesară pentru a preveni un risc de fugă şi 
aplicarea măsurilor mai puţin coercitive nu ar fi suficientă;

(12) ar trebui prevăzute situaţiile în care un resortisant al unei ţări terţe care face obiectul 
unei decizii de îndepărtare sau al unei decizii de returnare emise de un stat membru este 
arestat pe teritoriul unui alt stat membru;

(13) prezenta directivă conţine dispoziţiile privind recunoaşterea deciziilor de returnare sau 
de îndepărtare, care înlocuiesc dispoziţiile Directivei 2001/40/CE a Consiliului privind 
recunoaşterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanţilor ţărilor terţe5. Aceast
ă directivă ar trebui, prin urmare, abrogată;

(14) Decizia 2004/191/CE a Consiliului6 stabileşte criteriile şi sistemele practice de 
compensare a dezechilibrelor financiare care rezultă din recunoaşterea reciprocă a 
deciziilor de expulzare şi ar trebui aplicată prin analogie cu recunoaşterea deciziilor de 
returnare sau de îndepărtare luate în conformitate cu prezenta directivă;
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8 JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

(15) statele membre ar trebui să dispună de un acces rapid la informaţiile referitoare la 
deciziile de returnare şi de îndepărtare, precum şi la interdicţiile de readmisie emise de 
celelalte state membre. Acest schimb de informaţii ar trebui să se desfăşoare în 
conformitate cu [Decizia/Regulamentul ... privind stabilirea, funcţionarea şi utilizarea 
sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)]7; 

(16) întrucât obiectivele prezentei directive, şi anume instituirea unor norme comune 
aplicabile returnării, îndepărtării, utilizării măsurilor coercitive, reţinerii temporare şi 
readmisiei, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, având în 
vedere amploarea efectelor acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 
aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prev
ăzut de articolul în cauză, prezenta directivă nu depăşeşte cadrul necesar pentru 
realizarea acestui obiectiv;

(17) statele membre ar trebui să pună în aplicare dispoziţiile prezentei directive fără a face 
discriminări în funcţie de sex, rasă, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau orice altă opinie, apartenenţa 
la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

(18) în conformitate cu Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (1989), 
„interesul superior al copilului” ar trebui să primeze în aplicarea prezentei directive de c
ătre statele membre. În conformitate cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
respectarea vieţii de familie ar trebui să primeze în aplicarea prezentei directive de către 
statele membre;

(19) aplicarea prezentei directive nu aduce atingere obligaţiilor care rezultă din Convenţia de 
la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor, astfel cum este modificată de 
Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967;

(20) prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în special 
de către Carta Fundamentală a Drepturilor Omului a Uniunii Europene;

(21) în conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, care, prin urmare, nu este 
obligatorie pentru aceasta şi nu i se aplică. Dat fiind că prezenta directivă legiferează - 
în măsura în care se aplică resortisanţilor ţărilor terţe care nu îndeplinesc sau nu mai 
îndeplinesc condiţiile de intrare în conformitate cu Convenţia de aplicare a Acordului 
Schengen8 - pe baza acquis-ului Schengen în temeiul dispoziţiilor prevăzute în partea a 
treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca trebuie, în 
conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, să decidă, în termen de şase luni de 
la adoptarea prezentei directive, dacă o transpune în legislaţia sa internă;

(22) prezenta directivă reprezintă - în măsura în care se aplică resortisanţilor ţărilor terţe 
care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare în conformitate cu 
Convenţia de aplicare a Acordului Schengen - o dezvoltare a acquis-ului Schengen în 
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9 JO L 176, 10.7.1999, p. 31.
10 JO L 370, 17.12.2004, p. 78.

conformitate cu Acordul încheiat de Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda şi 
Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a 
respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen, care intră sub incidenţa articolului 1 
punctul C din Decizia 1999/437/CE a Consiliului9 privind anumite modalităţi de aplicare 
a acestui acord;

(23) prezenta directivă reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul 
Acordului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia 
Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi 
dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră în sfera de aplicare a articolului 4 alineatul 
(1) din Decizia 2004/860/CE a Consiliului10 privind punerea în aplicare provizorie a 
anumitor dispoziţii ale acestui acord;

(24) prezenta directivă reprezintă - în măsura în care se aplică resortisanţilor ţărilor terţe 
care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare în conformitate cu 
Convenţia de aplicare a Acordului Schengen - un act care are la bază dispoziţiile acquis-
ului Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 3 alineatul (2) din 
Actul de aderare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 
Obiect

Prezenta directivă stabileşte standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre 
pentru repatrierea resortisanţilor ţărilor terţe în regim de şedere ilegală, în conformitate cu 
drepturile fundamentale considerate principii generale ale legislaţiei comunitare, precum şi cu 
legislaţia internaţională, îndeosebi cu privire la obligaţiile în materie de protecţie a refugiaţilor şi 
de drepturi ale omului.

Articolul 2
Domeniu de aplicare

1. Prezenta directivă se aplică resortisanţilor ţărilor terţe în regim de şedere ilegală pe 
teritoriul unui stat membru, adică

persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare în (a)
conformitate cu articolul 5 din Convenţia de aplicare a Acordului Schengen, sau

persoanelor a căror şedere pe teritoriul unui stat membru este ilegală din alte (b)
motive.
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2. Statele membre pot decide să nu aplice prezenta directivă resortisanţilor ţărilor terţe c
ărora le-a fost refuzată intrarea într-o zonă de tranzit a unui stat membru. Ele se 
asigură, totuşi, ca tratamentul aplicat resortisanţilor ţărilor terţe şi nivelul de protecţie 
asigurat acestora să nu fie mai puţin favorabile decât cele prevăzute în articolele 8, 10, 
13 şi 15.

3. Prezenta directivă nu se aplică resortisanţilor ţărilor terţe 

care sunt membri ai unor familii de cetăţeni ai Uniunii care şi-au exercitat (a)
dreptul la libera circulaţie în interiorul Comunităţii, sau

care, în temeiul acordurilor dintre Comunitate şi statele sale membre, pe de o (b)
parte, şi ţările din care provin, pe de altă parte, se bucură de drepturi de liberă
circulaţie echivalente cu cele ale cetăţenilor Uniunii.

Articolul 3 
Definiţii

În sensul acestei directive se aplică următoarele definiţii:

(a) „resortisant al unei ţări terţe” înseamnă orice persoană care nu este cetăţean al Uniunii 
în sensul articolului 17 alineatul (1) din tratat;

(b) „şedere ilegală” înseamnă prezenţa, pe teritoriul unui stat membru, a unui resortisant 
al unei ţări terţe care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile de şedere sau re
şedinţă în acel stat membru;

(c) „returnare” înseamnă întoarcerea, deliberată sau forţată, în ţara de origine, de tranzit 
sau în altă ţară terţă;

(d) „decizia de returnare” înseamnă decizia sau orice alt act de natură administrativă sau 
judiciară prin care se declară ilegală şederea unui resortisant al unei ţări terţe şi se 
impune o obligaţie de returnare;

(e) „îndepărtare” înseamnă execuţia obligaţiei de returnare, şi anume transferul fizic în 
afara ţării;

(f) „decizie de îndepărtare” înseamnă decizia sau orice alt act de natură administrativă sau 
judiciară prin care se dispune îndepărtarea;

(g) „interdicţia de readmisie” înseamnă decizia sau orice alt act de natură administrativă
sau judiciară prin care se interzice, pe o durată determinată, readmisia pe teritoriul 
statelor membre.

Articolul 4 
Dispoziţii mai favorabile

1. Prezenta directivă nu aduce atingere următoarelor dispoziţii mai favorabile:
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11 JO L 251, 3.10.2003, p. 12.
12 JO L 16, 23.1.2004, p. 44.
13 JO L 261, 6.8.2004, p. 19.
14 JO L 304, 30.9.2004, p. 12.
15 JO L 375, 23.12.2004, p. 12.
16 JO L XX.

acorduri bilaterale şi multilaterale încheiate între Comunitate sau Comunitate şi (a)
statele sale membre şi una sau mai multe ţări terţe; 

acorduri bilaterale şi multilaterale încheiate între unul sau mai multe state (b)
membre şi una sau mai multe ţări terţe.

2. Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile pentru resortisantul 
unei ţări terţe prevăzute de legislaţia comunitară în domeniul imigraţiei şi azilului şi 
îndeosebi:

Directiva 2003/86/CE a Consiliului privind dreptul la reîntregirea familiei11; (a)

Directiva 2003/109/CE a Consiliului privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe (b)
care sunt rezidenţi pe termen lung12, 

Directiva 2004/81/CE a Consiliului privind permisul de şedere eliberat resortisan(c)
ţilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de fiinţe umane sau care au făcut 
obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile 
competente13,

Directiva 2004/83/CE a Consiliului privind standardele minime cu privire la (d)
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii 
pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte 
motive, au nevoie de protecţie internaţională, şi privind conţinutul protecţiei 
acordate14,

Directiva 2004/114/CE a Consiliului privind condiţiile de admisie a resortisan(e)
ţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională
neremunerată sau servicii de voluntariat15,

Directiva 2005/XX/CE a Consiliului privind procedura specifică de admisie a (f)
resortisanţilor ţărilor terţe în scopuri de cercetare ştiinţifică16. 

3. Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta sau de a 
menţine dispoziţii mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică prezenta directiv
ă, cu condiţia ca aceste dispoziţii să fie compatibile cu prezenta directivă.

Articolul 5
Relaţiile familiale şi interesul superior al copilului

La transpunerea prezentei directive, statele membre acordă atenţia cuvenită naturii şi solidităţii 
relaţiilor familiale ale resortisantului unei ţări terţe, duratei de şedere a acestuia în statul 
membru respectiv şi existenţei unor legături familiale, culturale şi sociale cu ţara sa de origine. 
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Acestea ţin, de asemenea, seama de interesul superior al copilului, în conformitate cu Conven
ţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (1989).

Capitolul II
ÎNCHEIEREA ŞEDERII ILEGALE

Articolul 6
Decizia de returnare

1. Statele membre emit o decizie de returnare împotriva oricărui resortisant al unei ţări 
terţe care se află ilegal pe teritoriul lor.

2. Decizia de returnare prevede o perioadă adecvată de plecare deliberată de până la 
maxim patru săptămâni, cu excepţia cazului în care există motive pentru a crede că
persoana în cauză ar putea să se ascundă, în cursul acestei perioade, pentru a se 
sustrage măsurii respective. În cursul acestei perioade, pot fi impuse o serie de obliga
ţii în scopul de a evita orice risc de ascundere în vederea sustragerii de la măsura de 
returnare, cum ar fi aceea de a se prezenta, la anumite intervale de timp, autorităţilor, 
de a depune o garanţie financiară, de a prezenta documente sau de a rămâne într-un 
anumit loc.

3. Decizia de returnare este emisă printr-un act sau o decizie distinctă sau o dată cu o 
decizie de îndepărtare.

4. În cazul în care statele membre sunt supuse unor obligaţii care decurg din drepturile 
fundamentale, astfel cum rezultă acestea îndeosebi din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, printre care obligaţiile legate de dreptul la ne-returnare, de 
dreptul la educaţie şi de dreptul la reîntregirea familiei, nu este emisă nicio decizie de 
returnare. În cazul în care o decizie de returnare a fost deja emisă, aceasta este anulat
ă.

5. Statele membre pot decide în orice moment să acorde un permis de şedere autonomă
sau orice altă autorizaţie prin care se conferă dreptul de şedere, din motive umanitare 
sau de altă natură, unui resortisant al unei ţări terţe în regim de şedere ilegală pe 
teritoriul lor. În acest caz, nu este emisă nicio decizie de returnare, iar, dacă o astfel 
de decizie a fost deja emisă, se anulează.

6. În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe în regim de şedere ilegală pe teritoriul 
unui stat membru deţine un permis de şedere valabil, eliberat de un alt stat membru, 
primul stat membru se abţine de la emiterea unei decizii de returnare dacă persoana în 
cauză acceptă să se întoarcă de bună voie pe teritoriul statului membru care a emis 
permisul de şedere.

7. În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe în regim de şedere ilegală pe teritoriul s
ău face obiectul unei proceduri de reînnoire a permisului său de şedere sau a oricărei 
alte autorizaţii prin care i se acordă dreptul de şedere, statul membru respectiv se ab
ţine de la emiterea unei decizii de returnare până la încheierea procedurii în curs.
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8. În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe în regim de şedere ilegală pe teritoriul s
ău face obiectul unei proceduri de solicitare a unui permis de şedere sau a unei alte 
autorizaţii prin care i se acordă dreptul de şedere, statul membru respectiv se poate ab
ţine de la emiterea unei decizii de returnare până la încheierea procedurii în curs.

Articolul 7
Decizia de îndepărtare

1. Statele membre emit o decizie de îndepărtare împotriva unui resortisant al unei ţări ter
ţe care face obiectul unei decizii de returnare, în cazul în care există riscul ca persoana 
în cauză să se ascundă pentru a se sustrage măsurii respective sau în care obligaţia de 
returnare nu a fost respectată în limitele perioadei de plecare deliberată, acordată în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

2. În decizia de îndepărtare se precizează termenul de execuţie a returnării, precum şi 
ţara de returnare. 

3. Decizia de returnare este emisă printr-un act sau o decizie distinctă sau o dată cu 
decizia de îndepărtare.

Articolul 8
Amânarea

1. Statele membre pot amâna executarea unei decizii de returnare pentru o perioadă
adecvată, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz.

2. Statele membre amână executarea unei decizii de îndepărtare în cazul în care se 
prezintă una din situaţiile următoare: 

incapacitatea resortisantului ţării terţe de a călători sau de a fi transferat către (a)
ţara de returnare din cauza stării sale fizice sau mentale;

motive de ordin tehnic, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport sau prezenţa (b)
altor dificultăţi care fac imposibilă executarea îndepărtării în mod uman şi cu 
respectarea integrală a drepturilor fundamentale şi a demnităţii resortisantului ţ
ării terţe;

lipsa garanţiei că minorii neînsoţiţi vor putea fi încredinţaţi, în punctul de plecare (c)
sau de sosire, unui membru al familiei, unui reprezentant echivalent, tutorelui 
minorului sau unui funcţionar competent din ţara de returnare, în urma unei 
evaluări a condiţiilor de repatriere a minorului.

3. În cazul amânării unei decizii de returnare sau de îndepărtare, în conformitate cu 
alineatele (1) şi (2), pot fi impuse anumite obligaţii resortisantului unei ţări terţe, în 
vederea evitării riscului ca persoana în cauză să se ascundă pentru a se sustrage m
ăsurii respective, cum ar fi aceea de a se prezenta, la anumite intervale de timp, autorit
ăţilor, de a depune o garanţie financiară, de a prezenta documente sau obligaţia de a r
ămâne într-un anumit loc.
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Articolul 9
Interdicţia de readmisie

1. Deciziile de îndepărtare includ o interdicţie de readmisie de maxim 5 ani. 

Deciziile de returnare pot include o astfel de interdicţie de readmisie.

2. Durata interdicţiei de readmisie este fixată ţinând cont, în mod adecvat, de toate 
circumstanţele specifice fiecărui caz şi îndeosebi de eventualitatea ca resortisantul ţării 
terţe vizat de aceasta:

(a) să facă obiectul unei decizii de îndepărtare pentru prima dată;

(b) să fi făcut deja obiectul mai multor decizii de îndepărtare;

(c) să fi intrat pe teritoriul statului membru în condiţiile în care făcea obiectul unei 
interdicţii de readmisie;

(d) să reprezinte o ameninţare la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale.

Interdicţia de readmisie poate fi emisă pentru o perioadă mai mare de cinci ani în cazul 
în care resortisantul ţării terţe vizat de aceasta reprezintă o ameninţare gravă la adresa 
ordinii publice sau a securităţii naţionale.

3. Interdicţia de readmisie poate fi anulată, îndeosebi în situaţia în care resortisantul unei 
ţări terţe vizat de aceasta:

(a) face obiectul unei decizii de returnare sau de îndepărtare pentru prima dată;

(b) s-a prezentat la un oficiu consular al unui stat membru;

(c) a rambursat integral cheltuielile aferente procedurii sale anterioare de returnare.

4. Interdicţia de readmisie poate fi suspendată, în mod excepţional şi temporar, în 
anumite situaţii care impun acest lucru.

5. Alineatele (1) - (4) se aplică fără a aduce atingere dreptului de a solicita azil într-un 
stat membru.

Articolul 10
Îndepărtarea

1. În cazul în care statele membre fac apel la măsuri coercitive pentru a proceda la îndep
ărtarea unui resortisant al unei ţări terţe care se opune îndepărtării, aceste măsuri sunt 
proporţionale, iar recurgerea la forţă nu trebuie să depăşească limitele rezonabile. Se 
va ţine cont, la aplicarea acestor măsuri, de conformitatea cu drepturile fundamentale 
şi de respectarea demnităţii resortisantului ţării terţe vizat de acestea.

2. Statele membre ţin cont, atunci când procedează la îndepărtări, de orientările comune 
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privind măsurile de securitate care se impun în cazul operaţiunilor comune de îndep
ărtare pe cale aeriană, anexate la Decizia 2004/573/CE.

Capitolul III
GARANŢII PROCEDURALE

Articolul 11
Forma 

1. Deciziile de returnare şi de îndepărtare sunt emise în scris. 

Statele membre garantează că motivele de fapt şi de drept figurează în decizia de 
returnare şi/sau de îndepărtare şi că resortisantul ţării terţe vizat de aceasta (acestea) 
este informat în scris în legătură cu soluţiile legale pe care le are la dispoziţie.

2. Statele membre asigură, la cerere, traducerea scrisă sau orală a principalelor elemente 
ale deciziei de returnare şi/sau de îndepărtare într-o limbă pe care este rezonabil de 
presupus că resortisantul ţării terţe o înţelege.

Articolul 12
Recursuri jurisdicţionale

1. Statele membre garantează dreptul resortisantului ţării terţe vizat la un recurs jurisdic
ţional efectiv în faţa unei curţi sau a unui tribunal împotriva deciziei de returnare şi/sau 
de îndepărtare.

2. Acest recurs jurisdicţional are un efect suspensiv sau îi conferă resortisantului unei ţări 
terţe dreptul de a solicita suspendarea executării deciziei de returnare sau de îndep
ărtare, în acest caz executarea deciziei respective fiind amânată până când este 
confirmată sau nu mai face obiectul unui recurs suspensiv.

3. Statele membre garantează că resortisantul ţării terţe vizat are posibilitatea de a obţine 
consiliere juridică, reprezentare şi, dacă este cazul, asistenţă lingvistică. Persoanele 
care nu dispun de resurse suficiente beneficiază de un ajutor jurisdicţional, în măsura 
în care acest ajutor ar fi necesar pentru a garanta un acces efectiv la justiţie.

Articolul 13
Garanţii în aşteptarea returnării

1. În privinţa condiţiilor de şedere ale resortisanţilor ţărilor terţe pentru care executarea 
unei decizii de returnare a fost amânată sau care nu pot fi îndepărtaţi din motivele prev
ăzute la articolul 8 din prezenta directivă, statele membre garantează că acestea nu 
sunt mai puţin favorabile decât cele menţionate în articolele 7 - 10, în articolul 15 şi în 
articolele 17 - 20 din Directiva 2003/9/CE. 

2. Statele membre confirmă în scris persoanelor vizate la alineatul (1) amânarea execut
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ării deciziei de returnare pe o durată nedeterminată sau neexecutarea temporară a 
deciziei de îndepărtare.

Capitolul IV
REŢINEREA TEMPORARĂ ÎN SCOPUL ÎNDEPĂRTĂRII

Articolul 14
Reţinerea temporară

1. În cazul în care există motive serioase pentru a presupune existenţa unui risc de 
ascundere în vederea sustragerii de la măsura de returnare sau de îndepărtare şi în care 
nu ar fi suficientă aplicarea unor măsuri mai puţin coercitive, cum ar fi aceea de a se 
prezenta, la anumite intervale de timp, autorităţilor, de a depune o garanţie financiară, 
de a prezenta documente sau de a rămâne într-un anumit loc, sau a altor măsuri de 
prevenire a acestui risc, statele membre reţin temporar resortisantul unei ţări terţe care 
face sau va face obiectul unei decizii de îndepărtare sau de returnare.

2. Deciziile de reţinere temporară sunt luate de autorităţile judiciare. În situaţii de urgenţ
ă, acestea pot fi luate de autorităţile administrative, decizia de reţinere temporară fiind 
confirmată, în acest caz, de autorităţile judiciare în termen de 72 de ore de la începutul 
reţinerii temporare. 

3. Deciziile de reţinere temporară fac obiectul unui control din partea autorităţilor 
judiciare cel puţin o dată pe lună.

4. Reţinerea temporară poate fi prelungită de autorităţile judiciare, durata acesteia 
putând ajunge până la maxim şase luni. 

Articolul 15
Condiţii specifice reţinerii temporare

1. Statele membre garantează că resortisanţii ţărilor terţe reţinuţi temporar beneficiază de 
un tratament uman şi demn, care respectă drepturile lor fundamentale şi dispoziţiile 
relevante din cadrul legislaţiei naţionale şi internaţionale. Acestea sunt autorizate să
intre, la cerere şi în cel mai scurt timp, în contact cu reprezentanţii lor legali, cu 
membrii familiei lor şi cu autorităţile consulare competente, precum şi cu organizaţiile 
internaţionale şi nonguvernamentale competente.

2. Reţinerea temporară are loc în centre specializate de reţinere temporară. În cazul în 
care un stat membru nu poate plasa persoana în cauză într-un centru specializat de re
ţinere temporară şi trebuie să o plaseze într-o instituţie de tip penitenciar, acesta 
garantează că resortisanţii ţărilor terţe reţinuţi temporar sunt în permanenţă separaţi 
fizic de prizonierii de drept comun.

3. O atenţie deosebită trebuie acordată situaţiei persoanelor vulnerabile. Statele membre 
garantează că minorii nu sunt reţinuţi temporar în instituţii obişnuite de tip penitenciar. 
Minorii neînsoţiţi sunt separaţi de adulţi, cu excepţia cazului în care această separare 
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este considerată contrară interesului superior al copilului.

4. Statele membre garantează că organizaţiile internaţionale şi nonguvernamentale au 
posibilitatea de a vizita centrele de reţinere temporară, în vederea evaluării 
caracterului adecvat al condiţiilor specifice acesteia. Aceste vizite pot fi supuse unei 
autorizări.

Capitolul V
ARESTUL ÎN ALTE STATE MEMBRE

Articolul 16
Arestul în alte state membre

În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte 
condiţiile de intrare prevăzute la articolul 5 din Convenţia de aplicare a Acordului Schengen şi 
care face obiectul unei decizii de returnare sau de îndepărtare emisă într-un stat membru (
„primul stat membru”) este arestat pe teritoriul unui alt stat membru („al doilea stat membru”), 
al doilea stat membru poate lua una din următoarele măsuri:

(a) recunoaşte decizia de returnare sau de îndepărtare emisă de primul stat membru şi 
execută îndepărtarea, în acest caz statele membre procedând la compensarea reciprocă
a eventualelor dezechilibre financiare care pot apărea, aplicând, prin analogie, Decizia 
2004/191/CE a Consiliului; 

(b) solicită primului stat membru să îl recupereze, în cel mai scurt timp, pe resortisantul ţ
ării terţe vizat, în această situaţie primul stat membru fiind obligat să dea curs solicit
ării respective, cu excepţia cazului în care poate aduce dovezi că persoana în cauză a p
ărăsit teritoriul statelor membre ca urmare a adoptării, de astă dată chiar la nivelul său, 
a unei decizii de returnare sau de îndepărtare; 

(c) iniţiază procedura de returnare în conformitate cu legislaţia sa naţională; 

(d) menţine sau emite un permis de şedere sau orice altă autorizaţie care conferă dreptul 
de şedere pentru motive legate de protecţie, umanitare sau de altă natură, după
consultarea cu primul stat membru, în conformitate cu articolul 25 din Convenţia de 
aplicare a Acordului Schengen.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 17
Rapoarte

Comisia prezintă periodic Parlamentului European şi Consiliului rapoarte privind aplicarea 
prezentei directive în statele membre şi, dacă este cazul, propune modificări. 
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În termen de cel mult patru ani de la data prevăzută la articolul 18 alineatul (1), Comisia 
prezintă primul său raport.

Articolul 18
Transpunere

1. Statele membre pun în aplicare dispoziţiile legislative, de reglementare şi 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de 
maximum (24 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). 
Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii şi un tabel de 
concordanţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 
membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de 
drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 19
Relaţia cu Convenţia Schengen 

Prezenta directivă înlocuieşte articolele 23 şi 24 din Convenţia de aplicare a Acordului 
Schengen.

Articolul 20
Abrogare

Directiva 2001/40/CE este abrogată.

Articolul 21
Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Articolul 22
Destinatari

Prezenta directivă este destinată statelor membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene.

Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
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